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A.

ALGEMEEN

1.

Definities

3.1.

Een aanvraag van ESD tot het uitbrengen van een offerte/aanbieding is vrijblijvend. Alle
kosten verbonden aan het opstellen/uitbrengen van een offerte komen voor rekening
van Opdrachtnemer. In de offerte dienen te zijn begrepen alle kosten, waaronder in
ieder geval maar daartoe niet beperkt (eventuele) kosten voor hulpmaterieel,
gereedschappen, verschuldigde belastingen, sociale lasten, reiskosten, transportkosten
en verzekeringen.

3.2.

De Opdrachtnemer doet haar offerte/aanbieding ten minste drie (3) maanden gestand,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3.

Overeenkomsten (alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop) komen tot stand door
schriftelijke of elektronische (inkooporder)bevestiging van de offerte/aanbieding door
ESD aan de Opdrachtnemer.

3.4.

Tenzij bij Overeenkomst anders overeengekomen, heeft ESD het recht de
Overeenkomst – zonder opgaaf van redenen en zonder een schadevergoeding
verschuldigd te worden – schriftelijk of elektronisch kosteloos te annuleren tot uiterlijk
drie (3) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.

Prijzen, kostenverhogende omstandigheden en meer- en minderwerk

4.1.

Alle prijzen (in de aanbieding/offerte van de Opdrachtnemer en de Overeenkomst) zijn
vast, bindend, exclusief BTW, omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van de Opdrachtnemer en worden niet geïndexeerd.

4.2.

Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor
rekening van de Opdrachtnemer, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst,
ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de
Overeenkomst en de uitvoering daarvan.

4.3.

ESD is gerechtigd wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst of een gedeelte
daarvan te verlangen, ook als dit meer- of minderwerk met zich meebrengt.
Prijsstijgingen ontstaan door meerwerk ten aanzien van (samenhangende) te leveren
Goederen, te verrichten Diensten en/of uit te voeren Werk(en) kan de Opdrachtnemer
slechts in rekening brengen indien ESD vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de
uitvoering van dit meerwerk en de prijsstijging.

4.4.

Indien – op verzoek of met instemming van ESD – de Overeenkomst niet geheel wordt
uitgevoerd of op een goedkopere manier wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk tussen
Partijen is overeengekomen, zal de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig wegens
minderwerk worden verlaagd.

5.

Facturering en betaling

5.1.

Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling van de factuur plaatsvinden binnen 30
dagen na ontvangst van de factuur, mits de Opdrachtnemer aan al haar verplichtingen
heeft voldaan.

5.2.

ESD is bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn niet eerder in
verzuim met de betaling van de factuur dan nadat de Opdrachtnemer haar schriftelijk
een redelijke termijn voor betaling heeft gegeven. Overschrijding van enige
betalingstermijn door ESD of niet-betaling door ESD van enige factuur geeft de
Opdrachtnemer niet het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten,
de Overeenkomst te ontbinden en/of het recht op schadevergoeding.

5.3.

ESD is bevoegd om ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van de
Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst, in door haar te bepalen gevallen, te
verlangen dat de Opdrachtnemer genoegzaam zekerheid stelt. De kosten van de
zekerheidstelling zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

5.4.

Betaling door ESD van enig bedrag, houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht
in.

5.5.

ESD is te allen tijde gerechtigd vorderingen van de Opdrachtnemer op ESD te
verrekenen met vorderingen die ESD (uit welke hoofde ook) heeft op de
Opdrachtnemer.

5.6.

Indien de Opdrachtnemer in gebreke is met enige verplichting uit de Overeenkomst
en/of deze Inkoopvoorwaarden, zijn alle vorderingen die ESD op de Opdrachtnemer
heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist,
alsmede is ESD bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle (andere)
Overeenkomsten met de Opdrachtnemer op te schorten.

5.7.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van ESD is het de Opdrachtnemer niet toegestaan
nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden
jegens ESD op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van
de Opdrachtnemer op ESD, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtnemer kan zich
jegens ESD niet beroepen op een retentierecht.

6.

(Af)levering, leveringstermijn, eigendoms- en risico-overgang

6.1.

Levering vindt franco plaats door machtsverschaffing aan ESD door de Opdrachtnemer
op het adres van ESD, dan wel een bij Overeenkomst anders overeengekomen plaats,
en op het overeengekomen tijdstip volgens de geldende Incoterm Delivered Duty Paid
(DDP), tenzij bij Overeenkomst anders overeengekomen.

6.2.

De overeengekomen (af)leverings-/en of uitvoeringstermijnen zijn fataal. De
Opdrachtnemer is door overschrijding van deze termijnen van rechtswege in verzuim,
derhalve zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Zodra de
Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de Overeenkomst niet,
niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, is zij verplicht dit onmiddellijk schriftelijk
te berichten aan ESD. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke mededeling zal
Opdrachtnemer zich niet meer op overmacht kunnen beroepen.

6.3.

Bij overschrijding van fatale (af)leverings- en/of uitvoeringstermijnen heeft ESD recht op
(aanvullende en/of vervangende) schadevergoeding, opschorting en/of ontbinding van
de Overeenkomst.

6.4.

De Opdrachtnemer is verplicht de te leveren Goederen te voorzien van een pakbon met
daarop vermeld: de omschrijving van de Goederen, het aantal c.q. de hoeveelheid, het
bestel- en ordernummer van ESD, alsmede eventuele andere referenties en nog te
verrichten leveringen. De pakbon dient direct bij aflevering door Opdrachtnemer te
worden aangeboden ter ondertekening door of namens ESD.

In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten:

de door Opdrachtnemer te verrichten dienstverlening ten
behoeve van ESD, waaronder o.a. begrepen uitvoeren van
Werk(en).

ESD:

ESD-SIC B.V., de gebruiker van onderhavige
Inkoopvoorwaarden en de opdrachtgever van Opdrachtnemer.

Goederen:

de producten, artikelen, zaken, handelswaar en voortbrengsels
van productieprocessen, die ESD inkoopt of inhuurt van
Opdrachtnemer.

Inkoopvoorwaarden: onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van ESD.
Opdrachtnemer:

de in de Overeenkomst genoemde contractspartij van ESD zijnde
een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen ESD en Opdrachtnemer.

Partij/Partijen:

ESD en/of een Opdrachtnemer.

Werk(en):

uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming
van werk).

2.

Toepasselijkheid

2.1.

Op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en
Overeenkomsten waarbij ESD de opdrachtgever is, zijn uitsluitend deze
Inkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2.

De Opdrachtnemer met wie eenmaal op basis van onderhavige Inkoopvoorwaarden
werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of
vervolgovereenkomsten met/van ESD. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van
deze Inkoopvoorwaarden kan Opdrachtnemer bij eventuele toekomstige en/of
vervolgovereenkomsten geen rechten ontlenen.

2.3.

Door de Opdrachtnemer gehanteerde algemene (leverings)voorwaarden en andere
(van de Inkoopvoorwaarden van ESD afwijkende) bedingen worden door ESD
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ESD zijn
aanvaard.

2.4.

Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige
Inkoopvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is,
doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de
Inkoopvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

2.5.

ESD is gerechtigd om deze Inkoopvoorwaarden (eenzijdig) te wijzigen, onder andere in
geval van wijzigingen in wet- of regelgeving.

3.

Aanvragen, aanbiedingen, offerte en totstandkoming van de Overeenkomst

6.5.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient (af)levering door of namens de
Opdrachtnemer te geschieden tijdens de reguliere openingstijden (werkdagen van 8.00
tot 11.30 uur en van 12.00 tot 15.00 uur) van ESD.

6.6.

ESD heeft het recht een levering, die niet aan de eisen zoals gesteld in dit artikel
voldoet, te weigeren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
Ondertekening van een pakbon dient slechts ter bevestiging van de ontvangst van de
Goederen, impliceert uitdrukkelijk geen (goed)keuring en ontslaat de Opdrachtnemer
niet van enige garantie- en/of onderhoudsverplichting dan wel aansprakelijkheid.

6.7.

6.8.

6.9.

ESD heeft het recht de (af)levering uit te stellen en/of niet in ontvangst te nemen,
zonder dat ESD ter zake kosten en/of schade verschuldigd wordt. Indien ESD, om
welke reden dan ook de (af)levering uitstelt en/of niet in staat is om de Goederen op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, is de Opdrachtnemer gehouden de
Goederen voor eigen rekening en risico deugdelijk verpakt, afgescheiden en
herkenbaar bestemd voor ESD bewaren, beveiligen en verzekeren. De Opdrachtnemer
is in voornoemd geval gehouden om alle redelijke maatregelen te treffen om
achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, zulks totdat ESD in staat is de Goederen in
ontvangst te nemen.
De eigendom van de aan ESD af te leveren Goederen zal, met terzijdestelling van
eventuele aanspraken op eigendomsvoorbehoud en rechten van reclame, op ESD
overgaan op het moment van levering. Indien en zodra ESD dat verzoekt zal de
eigendom door middel van een tweezijdige verklaring op een eerder moment overgaan,
in welk geval de Opdrachtnemer de Goederen en/of hiervoor bestemde materialen en
onderdelen zal merken als herkenbaar eigendom van ESD en ESD zal vrijwaren voor
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De Opdrachtnemer
garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.
Het risico van de aan ESD geleverde Goederen zal op ESD overgaan indien zij de
feitelijke macht over de zaken verkrijgt, mits de Goederen door ESD zijn geïnspecteerd,
goedgekeurd en aan de Overeenkomst beantwoorden.

6.10. Indien ESD het geleverde niet goedkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of het recht
op ontbinding van de Overeenkomst of op vervanging/herstel van het geleverde inroept,
blijft het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
7.

Verpakking en transport

7.1.

De Opdrachtnemer is verplicht de te leveren Goederen zo economisch, vellig en
zorgvuldig mogelijk te verpakken en er voor zorg te dragen dat de te leveren Goederen
handelbaar zijn tijdens het transport en het lossen.

7.2.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving (door haar en door haar
gecontracteerde vervoerders) van (inter)nationale voorschriften, wet- en regelgeving
inzake vervoer , verpakking en veiligheid.

7.3.

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van Goederen,
veroorzaakt bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen, alsmede voor schade
ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende verpakking. De Opdrachtnemer dient
zich voldoende te verzekeren tegen risico’s gedurende het transport.

8.

Inspectie, (goed)keuring en reclame

8.1.

ESD heeft te allen tijde het recht de bestelde of geleverde Goederen en/of (in uitvoering
zijnde) Dienst(en) te inspecteren en/of te keuren.

8.2.

De kosten van de in lid 1 genoemde keuring komen voor rekening van de
Opdrachtnemer indien de Goederen en/of uitgevoerde Dienst(en) worden afgekeurd.
Inspectie of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie of
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze Inkoopvoorwaarden, de
Overeenkomst of de wet.

9.4.

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of
andere voorschriften, voorwaarden en documenten die niet bij de Overeenkomst zijn
gevoegd, wordt Opdrachtnemer geacht deze te kennen, tenzij Opdrachtnemer ESD
onverwijld schriftelijk in kennis stelt van de afwezigheid hiervan. ESD zal
Opdrachtnemer alsdan nader inlichten over deze voorschriften, voorwaarden en
documenten.

9.5.

De Opdrachtnemer is verplicht ESD te wijzen op onjuistheden, onvolkomenheden en
tegenstrijdigheden in de door ESD ter beschikking gestelde tekeningen en
berekeningen, alsmede in door ESD voorgeschreven constructies en werkwijzen, die
voor een professionele Opdrachtnemer redelijkerwijs kenbaar behoren te zijn. De
Opdrachtnemer is voorts verplicht ESD opheldering te vragen over alle
onduidelijkheden, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden die zij in deze bescheiden,
constructies en werkwijzen tegenkomt, voordat zij tot uitvoering (of voortzetting) van de
Overeenkomst overgaat.

9.6.

Voor vervangen, herstelde of opnieuw uitgevoerde delen van een Activiteit geldt
opnieuw de(zelfde) garantie van dit artikel.

10.

Toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer

10.1. Bij een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer is deze zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
10.2. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige (wettelijke) rechten van
ESD, verbeurt de Opdrachtnemer in geval van een toerekenbare tekortkoming een
direct opeisbare boete van 1% van het totale orderbedrag per dag vanaf de dag van het
verzuim, met een maximum van 15% van het totale orderbedrag.
10.3. ESD is bevoegd om de wettelijke handelsrente over bedragen die zij heeft
vooruitbetaald, alsmede de door de Opdrachtnemer verbeurde boete, te verrekenen
met door ESD te betalen facturen.
11.

11.2. Ingeval van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer is ESD gerechtigd – te
harer keuze – hetzij de nakoming van haar verplichtingen uit Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, hetzij de Overeenkomst
geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat ESD deswege tot enige
schadeloosstelling verplicht is.
11.3. De Opdrachtnemer die zich beroept op overmacht dient ESD hiervan onmiddellijk –
doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen – nadat de omstandigheid, die overmacht
oplevert zich heeft voorgedaan, schriftelijk van de overmachtstoestand in kennis te
stellen onder overlegging van bewijsstukken.
11.4. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer wordt niet gerekend: ziekte
van/gebrek aan personeel, stakingen, tekortkomingen van door de Opdrachtnemer
ingeschakelde derden, uitval of ongeschiktheid van hulpmaterialen, liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen bij de Opdrachtnemer.
12.

8.3.

Indien de door de Opdrachtnemer aan ESD geleverde Goederen dan wel de geleverde
Dienst(en) niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen,
heeft ESD het recht deze af te keuren. De inontvangstneming van en/of betaling voor
Goederen en/of Dienst(en) houdt geen aanvaarding daarvan in. Ingeval van afkeuring
van Goederen en/of Dienst(en) tijdens of na de aflevering worden de eigendom en het
risico geacht bij Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op ESD te zijn
overgegaan.

8.4.

Indien ESD de geleverde Goederen en/of Dienst(en) afkeurt, is de Opdrachtnemer
verplicht om binnen 14 dagen, dan wel een door ESD nader vast te stellen termijn:

zorg te dragen voor kosteloos herstel of, zulks ter keuze van ESD;

zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de Goederen en/of de Dienst(en)
alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te (doen) verrichten;
onverminderd de verder aan ESD op grond van deze Inkoopvoorwaarden en de wet
toekomende rechten.

8.5.

Indien de Opdrachtnemer niet naar alle tevredenheid van ESD voldoet aan haar in het
vorige lid genoemde verplichting(en), is ESD gerechtigd voor rekening van de
Opdrachtnemer die werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. ESD
heeft het recht de gemaakte kosten en/of geleden schade met aan de Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen te verrekenen dan wel bij haar (separaat) in rekening te
brengen.

9.

Garantie, kwaliteit en hoedanigheid

9.1.

De Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren Goederen dan wel de uit te voeren
Dienst(en), te allen tijde aan de Overeenkomst beantwoorden, voldoen aan geldende
wettelijke en/of andere regelgeving, een goede en constante kwaliteit hebben, alsmede
vrij zijn van gebreken in constructie, materiaal, fabricagesamenstelling en inhoud. De
Opdrachtnemer staat er eveneens voor in dat de te leveren Goederen volledig geschikt
zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en als zodanig kunnen worden gebruikt en,
voor zover van toepassing, verwerkt. De Opdrachtnemer garandeert dat de
personeelsleden dan wel derden, waarvan zij zich bedient ter uitvoering van de met
ESD gesloten Overeenkomst, voldoende zijn gekwalificeerd voor de hen opgedragen
werkzaamheden.

9.2.

9.3.

Indien de Goederen en/of Dienst(en), ongeacht enige inspectie en/of keuring als
bedoeld in het vorige artikel, binnen een periode van 10 jaar na (op)levering, dan wel
binnen een andere garantieperiode die is overeengekomen, niet blijken te voldoen aan
het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, is de Opdrachtnemer verplicht voor haar
rekening en risico en binnen 14 dagen, dan wel een door ESD nader vast te stellen
termijn:

zorg te dragen voor kosteloos herstel of, zulks ter keuze van ESD;

zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de Goederen en/of de Dienst(en)
alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te (doen) verrichten;
onverminderd de verder aan ESD op grond van deze Inkoopvoorwaarden en de wet
toekomende rechten.
Indien de Opdrachtnemer niet naar alle tevredenheid van ESD voldoet aan haar in het
vorige lid genoemde verplichting(en), is ESD gerechtigd voor rekening van de
Opdrachtnemer die werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. ESD
heeft het recht de gemaakte kosten en/of geleden schade met aan de Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen te verrekenen dan wel bij haar (separaat) in rekening te
brengen.

Overmacht

11.1. Ingeval van overmacht aan de zijde van ESD heeft ESD het recht om de nakoming van
haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor ten minste zes (6) maanden op te
schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de
Opdrachtnemer recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

12.1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, incl. bedrijfs- en gevolgschade,
die door ESD en/of derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig handelen en/of
nalaten van de Opdrachtnemer, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden.
De Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of
onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtnemer.
12.2. De Opdrachtnemer vrijwaart ESD van alle aanspraken van derden in verband met
handelen of nalaten van de Opdrachtnemer en van haar personeel of door haar
ingeschakelde derden, alsmede in verband met (het gebruik van) de door haar
geleverde Goederen en/of uitgevoerde Dienst(en). De Opdrachtnemer zal ESD zo
nodig schadeloos stellen.
12.3. De Opdrachtnemer is gehouden op eigen kosten adequate
aansprakelijkheidsverzekeringen (waaronder in ieder geval een bedrijfs- en
beroepsaansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten. De verzekering dient in ieder geval
dekking te bieden op de locatie waar de Diensten worden verricht alsmede gedurende
het transport. De Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van ESD afdoende bewijs
van verzekering en premiebetaling leveren.
12.4. De Opdrachtnemer zal alle hulpmiddelen en zaken, die zij van ESD heeft/zal
ontvangen, ten behoeve van ESD genoegzaam verzekeren tegen alle risico’s waaraan
zij bloot staan, zolang zij onder de hoede van de Opdrachtnemer zijn. De
Opdrachtnemer zal voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door
de van toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.
12.5. Enige verzekering laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond
van de Overeenkomst en/of de wet.
12.6. De aansprakelijkheid van ESD voor schade geleden door de Opdrachtnemer, haar
personeel of door haar ingeschakelde derden is uitgesloten, tenzij die schade het
gevolg is van grove schuld of opzet van een leidinggevende functionaris van ESD. In
dat geval is de schadevergoeding gemaximeerd tot dat deel van het factuurbedrag dat
gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal het betreffende factuurbedrag,
althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot maximaal het bedrag dat de
verzekeraar van ESD in het betreffende geval uitkeert.
12.7. ESD is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade van de Opdrachtnemer,
haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden.
13.

Intellectuele en industriële eigendom

13.1. De Opdrachtnemer garandeert dat de door haar aan ESD te leveren Goederen en/of te
verlenen Diensten geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van
derden.
13.2. De Opdrachtnemer vrijwaart ESD voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk
op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal ESD alle schade en kosten vergoeden
die daarvan het gevolg zijn.
13.3. Geschriften, modellen, stempels, matrijzen, tekeningen, technische beschrijvingen en
dergelijke die ESD aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt, of die de Opdrachtnemer ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanschaft en/of vervaardigt, worden
op het moment dat deze zaken bij de Opdrachtnemer worden toegeleverd of door hem
zijn vervaardigd, geacht eigendom van ESD te zijn. Indien ESD ten behoeve van de
levering dergelijke of andere zaken aan de Opdrachtnemer ter beschikking stelt of
geacht wordt te hebben gesteld, blijven of worden deze eigendom van ESD. De
Opdrachtnemer is verplicht om al deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van
ESD onder zich te houden en ESD desgevraagd ter zake een eigendomsverklaring ter
hand te stellen. De Opdrachtnemer draagt het risico voor al bedoelde zaken totdat ESD
de feitelijke macht hierover verkrijgt. De Opdrachtnemer is verplicht al deze zaken
uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst met ESD.

13.4. Goederen die door de Opdrachtnemer in opdracht van of in samenwerking met ESD
zijn ontwikkeld en/of ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins, zijn en/of
worden eigendom van ESD en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van ESD niet worden vervaardigd ten behoeve van derden of aan derden worden
geleverd.

19.2. Onderdeel A (“ALGEMEEN”) en Onderdeel C (“INHUUR”) zijn onverkort van toepassing
op bedoelde aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten, tenzij hiervan in Onderdeel
B of bij Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

13.5. ESD is rechthebbende op alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die
ontstaan door c.q. het gevolg zijn van uitvoering van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer. Voor zover noodzakelijk draagt de Opdrachtnemer de intellectuele en
industriële eigendomsrechten bij voorbaat over aan ESD. De Opdrachtnemer zal steeds
meewerken aan een nadere effectuering van deze overdracht.

20.1. In aanvulling op artikel 3 van deze Inkoopvoorwaarden geldt dat in de offerte door de
Opdrachtnemer onder meer, derhalve daartoe niet beperkt, wordt aangegeven:
a. de plaats en omschrijving van het Werk;
b. de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen van het
Werk;
c. het tijdstip van aanvang van het Werk;
e. de termijn waarbinnen het Werk zal worden uitgevoerd;
f. de prijsvormingsmethode (aanneemsom of regie) die voor de uit te voeren
werkzaamheden zal worden gehanteerd;
g. of betaling in termijnen plaatsvindt;
h. of met stelposten rekening is gehouden;
i. de bevestiging dat deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

14.

Geheimhouding

14.1. De Opdrachtnemer is verplicht alle informatie die zij, al dan niet rechtsreeks van of over
ESD, alsmede in verband met de Overeenkomst verkrijgt, geheim te houden. De
verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Overeenkomst
onverminderd van kracht
14.2. Indien de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst de in lid 1 bedoelde
gegevens aan (een) derde(n) kenbaar dient te maken, kan dat pas na voorafgaande
schriftelijke toestemming van ESD en verplicht zij zich deze derde(n) ook een
geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.
14.3. De Opdrachtnemer is ESD een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van
€ 25.000,- per geval dat zij haar verplichtingen uit dit artikel schendt, welke boete kan
worden gevorderd naast vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van
de wet. ESD heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan de
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
15.

Overdracht, cessieverbod en pandverbod

15.1. Het is ESD toegestaan de in de Overeenkomst met de Opdrachtnemer omschreven
rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) over te dragen.
15.2. De Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst
voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen en/of uitbesteden,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ESD.
15.3. In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na overleg met de Opdrachtnemer
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren
haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is ESD bevoegd te
verlangen dat de Opdrachtnemer uitvoering van de Overeenkomst voor haar rekening
en risico, geheel of gedeeltelijk aan (een) door ESD aan te wijzen derde(n) uitbesteedt.
Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst. De extra kosten voor de uitbesteding komen voor rekening van de
Opdrachtnemer.
15.4. Het is de Opdrachtnemer verboden om haar uit de Overeenkomst jegens ESD
voortvloeiende vorderingen te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook in
eigendom over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ESD.
16.

Boete

16.1. Indien een boete verschuldigd is geworden door de Opdrachtnemer is deze
boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct
opeisbaar.
16.2. Een door de Opdrachtnemer verschuldigd geworden boete laat onverlet alle
andere rechten of vorderingen van ESD, waaronder, doch niet uitsluitend, de
vordering van ESD tot nakoming en het recht op schadevergoeding.
17.

Opzegging, opschorting en ontbinding

17.1 ESD heeft te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds, zonder opgaaf
van redenen en zonder schadevergoeding verschuldigd te worden, op te zeggen door
middel van een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtnemer, met inachtneming van
een opzegtermijn van 30 dagen.
17.2 ESD is voorts bevoegd om naar haar keuze de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of
geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, indien:
 de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met ESD
gesloten Overeenkomst of Inkoopvoorwaarden dan wel een daarmee
samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
 indien er goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtnemer niet in staat is of
zal zijn om haar verplichtingen jegens ESD te voldoen;
 er sprake is van surseance van betaling of faillietverklaring van de Opdrachtnemer of
een aanvraag daartoe;
 er sprake is van (gedeeltelijke) verkoop, overdracht of beëindiging van (de
onderneming van) de Opdrachtnemer, waaronder begrepen de overdracht van een
gedeelte van haar vorderingen;
 er sprake is van intrekking van vergunningen van de Opdrachtnemer die voor de
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
 er sprake is van beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen of op een
belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Opdrachtnemer of op zaken die
bestemd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 er sprake is van omstandigheden welke van dien aard zijn dat van ESD de
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
17.3 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de kosten en schade die ESD lijdt in geval van
beëindiging overeenkomstig dit artikel. Alle vorderingen die ESD op de Opdrachtnemer
mocht hebben of verkrijgen, hieronder begrepen eventuele vorderingen tot vergoeding
van schade, kosten en boetes, zijn in geval van opschorting, opzegging en/of ontbinding
overeenkomstig dit artikel onmiddellijk en volledig opeisbaar.
18.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ESD en de Opdrachtnemer is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse
wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2. De Nederlandse tekst van de Inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
18.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst en/of
deze Inkoopvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe
bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij het
geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. ESD is echter steeds
gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de
vestigingsplaats van de Opdrachtnemer, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
B.

(ONDER)AANNEMING VAN WERK

19.

Toepasselijkheid

19.1. Onderdeel B (“ONDER)AANNEMING VAN WERK”) is van toepassing op alle
aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot Werk(en).

20.

Totstandkoming van de Overeenkomst en vertegenwoordiging Partijen

20.2. De kosten die met het uitbrengen van een Offerte zijn gemoeid, blijven te allen tijde
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
20.3. De Opdrachtnemer zal bij het sluiten van de Overeenkomst, doch in ieder geval voor
aanvang van het Werk, aan ESD schriftelijk de namen opgeven van de personen die
namens haar bij uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken en die bevoegd zijn
de Opdrachtnemer te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden betreffende de
uitvoering van de Overeenkomst.
21.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

21.1. De Opdrachtnemer is verplicht het Werk naar de eisen van goed en deugdelijk Werk
voor te bereiden en te verrichten, zulks overeenkomstig hetgeen in de Overeenkomst
en in de Inkoopvoorwaarden is bepaald.
21.2. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor, en draagt
zij zorg voor:
- al het voor de uitvoering van het Werk noodzakelijk personeel en/of derden;
- alle voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke (hulp)zaken, zoals onder andere
maar daartoe niet beperkt: opslagterrein/afsluitbare ruimten, horizontaal transport,
verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten nutsvoorzieningen,
etc.;
- het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het Werk;
- de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot het Werk;
- het verrichten van maatvoeringen en berekeningen met betrekking tot het Werk.
21.3. Voor zover het Werk wordt verricht ten kantore en/of op het terrein van ESD, zijn de
Opdrachtnemer, personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer
ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde (huis-)regels voor dat kantoor/gebouw
en/of dat terrein na te leven.
21.4. De wijze van uitvoering van het Werk moet zodanig zijn dat voor ESD en derden geen
nodeloze hinder is te duchten. De Opdrachtnemer dient het Werk op zodanig (veilige)
wijze uit te voeren dat daardoor eventuele schade aan persoon, goed en milieu zoveel
mogelijk wordt beperkt. De Opdrachtnemer erkent dat op het terrein van ESD gewerkt
wordt met (potentieel) gevaarlijke stoffen en gassen. De Opdrachtnemer garandeert dat
hij op het terrein van ESD geen handelingen zal verrichten als gevolg waarvan op
enigerlei wijze milieuschade kan ontstaan. Indien Opdrachtnemer onverhoopt
desondanks (milieu)schade veroorzaakt, is hij daarvoor aansprakelijk.
21.5. De Opdrachtnemer is verplicht voor haar rekening het Werk te verzekeren tegen alle
eventuele schaden en ten minste een Construction All Risks (CAR)-verzekering af te
sluiten. Op verzoek van ESD verstrekt Opdrachtnemer een kopie van de (betreffende)
polis(sen).
21.6. Tenzij bij Overeenkomst anders overeengekomen, is de Opdrachtnemer
verantwoordelijk en draagt hij zorg voor de tijdige verkrijging van vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen die eventueel nodig zijn voor de uitvoering van het Werk.
Het niet tijdig verlenen van de vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen
komt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
21.7. De Opdrachtnemer draagt zorg voor orde, netheid en veiligheid op de plaats waar het
Werk wordt verricht en draagt zorg voor de noodzakelijke preventieve
milieuvoorzieningen.
21.8. De Opdrachtnemer, alsmede door haar met toestemming van ESD ingeschakelde
derden, zijn gehouden te allen tijde de in het kader van het Werk van belang zijnde
wettelijke voorschriften en andere beschikkingen van overheidswege correct en
adequaat na te leven.
21.9. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het Werk, de uitvoering daarvan en de inzet
van personeel en/of derden, voldoet aan de Overeenkomst en alle relevante wet- en
regelgeving, waaronder de geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften.
21.10. Bij de uitvoering van het Werk moet de Opdrachtnemer gevolg geven aan de orders en
aanwijzingen die hem door of namens ESD worden gegeven.
21.11. De Opdrachtnemer is verplicht ESD te wijzen op onvolkomenheden in door of namens
ESD voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens ESD gegeven
orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in de door ESD ter beschikking gestelde
of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen. Wanneer bij de uitvoering van het
Werk voorwerpen en/of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in
het bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade
kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de Opdrachtnemer dit
onmiddellijk ter kennis van ESD. De Opdrachtnemer dient terstond, zo mogelijk in
overleg met ESD, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen te
nemen.
21.12. De Opdrachtnemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk,
afstand doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van
het Werk of elk ander recht om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel
of delen daarvan, vanaf de datum van oplevering, in bezit te houden. Indien het Werk
met toestemming van ESD wordt uitbesteed aan derden, werknemers worden
ingeleend en/of het Werk geheel of gedeeltelijk wordt uitbesteed aan één of meer
zzp’ers, bedingt Opdrachtnemer van ieder van deze onder-opdrachtnemers dat zij
afstand doen van de mogelijkheid zich op retentierechten, het recht van reclame of
andere opschortingsrechten te beroepen. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van
ESD aantonen dat aan deze verplichting is voldaan. Opdrachtnemer vrijwaart ESD voor
schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht, recht van reclame of een
ander opschortingsrecht door een onder-opdrachtnemer.
22.

Algemene en technische uitvoeringsvoorschriften

22.1. De Opdrachtnemer dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de staat en
toestand van de omgeving waarin hij het Werk dient te verrichten. Zo nodig neemt hij
schadevoorkomende maatregelen. Indien de aard van het Werk hiertoe aanleiding
geeft, stelt de Opdrachtnemer zich bij aanvang van het Werk op de hoogte van de
ligging van kabels, leidingen en eventuele bodemvervuiling en neemt tijdig de
noodzakelijke acties.

22.2. Tenzij anders is overeengekomen en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de
Overeenkomst, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk en draagt hij zorg voor: tijdelijke
aansluitingen, de benodigde elektriciteit, gas, water en overige (nuts)voorzieningen,
aanleg en verwijdering van terreinleidingen, telefoon, precario, alle voor de uitvoering
van het Werk noodzakelijke (hulp)zaken, noodzakelijk (her)bestraten van openbare
bestrating en/of andere noodzakelijke bijkomende (herstel)werkzaamheden.
22.3. De Opdrachtnemer is slechts gerechtigd tot gebruik van collectieve voorzieningen (bijv.
elektra in een gemeenschappelijke ruimte) na voorafgaande toestemming van of
namens ESD. Daarbij kan een vergoeding worden afgesproken die later bij de
afhandeling van de factuur op het te betalen bedrag in mindering wordt gebracht.
22.4. Wanneer de Opdrachtnemer in het kader van het Werk gebruik wenst te maken van
zwaar materieel als steigers, opslag- en afvalcontainers, etc., moet zij daarvoor vooraf
toestemming verkrijgen van ESD.
22.5. De Opdrachtnemer is verplicht het Werk op het in de Overeenkomst vermelde tijdstip en
in overeenstemming met de planning aan te vangen en in de overeengekomen tijd te
voltooien.
22.6. ESD mag het tijdstip van het Werk door de Opdrachtnemer en/of de volgorde daarvan
wijzigen c.q. nader vaststellen.
22.7. De Opdrachtnemer dient het Werk zoveel mogelijk met dezelfde werknemers uit te
voeren.
22.8. Uit de uitvoering van het Werk voortkomend afval dient zo snel mogelijk te worden
afgevoerd in overleg met ESD. Het afvoeren van (schadelijke en/of gevaarlijke)
afvalstoffen, zoals asbest en chemische afvalstoffen, dient conform de wettelijke
voorschriften te geschieden en te worden aangemeld bij het LMA (Landelijk Meldpunt
Afvalstoffen) in ieder geval onder vermelding van de locatie van herkomst.
22.9. De plaats van het Werk moet na afronding in dezelfde staat worden teruggebracht als
aangetroffen bij de aanvang van uitvoering van het Werk. Alle materiaalresten dienen te
worden verwijderd. Zo nodig draagt Opdrachtnemer zorg voor het schoonmaken van de
(omgeving van de) plaats. De kosten die gepaard gaan met het voorgaande komen
voor rekening van de Opdrachtnemer.
23.

Wetgeving, arbeidsvoorwaarden, belastingen en sociale lasten

23.1. De Opdrachtnemer verstrekt aan ESD voorafgaand aan of bij het sluiten van de
Overeenkomst, alsmede bij wijzigingen en/of (periodiek) op eerste verzoek van ESD:
 het nummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting en
omzetbelasting;
 de meest recente jaarrekening;
 een recente schone ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en
inlenersaansprakelijkheid’, niet ouder dan één (1) maand;
 een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel die niet ouder mag
zijn dan 3 maanden.
23.2. De Opdrachtnemer is jegens ESD verplicht haar wettelijke verplichtingen tot afdracht
van loonbelasting en sociale premies en (voor zover van toepassing) premies vanuit de
(eventueel) van toepassing zijnde cao na te komen.
23.3. Voor aanvang van het Werk (en bij wijzigingen) verstrekt de Opdrachtnemer een
overzicht van de werknemers die bij de uitvoering van het Werk worden ingezet met
vermelding van hun volledige namen, geboortedatum en nationaliteit. Van
arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dient ook een
kopie van het geldige identiteitsbewijs en een kopie van de geldige verblijfs- en
tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd. Of sprake is van een geldig
identiteitsbewijs en/of verblijfs– en tewerkstellingsvergunning staat uitsluitend ter
beoordeling van ESD. De Opdrachtgever zal bij de uitvoering van het Werk nimmer
werknemers en/of derden inzetten die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
23.4. De Opdrachtnemer dient een manurenregister bij te houden. Behoudens indien bij
Overeenkomst anders overeengekomen dient het manurenregister volledig te worden
ingevuld en wekelijks ter goedkeuring te worden voorgelegd. ESD is te allen tijde
bevoegd de juistheid van het register te controleren.
23.5. De Opdrachtnemer is gehouden:
 werknemers op de wettelijk voorgeschreven wijze (in het bijzonder artikel 6 lid1 van
de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtaansprakelijkheid) in de
administratie te verwerken;
 alle administratie/documenten en arbeidsvoorwaardelijke afspraken (waaronder
uitbetaalde nettoloonbestanddelen aan werknemers) ten behoeve van de uitvoering
van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen;
 de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming te laten doen
zijn met de vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van
toepassing zijnde cao.
De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties en
ESD toegang tot bedoelde administratie/documenten en arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
23.6. Indien de Opdrachtnemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van
dit artikel, is ESD gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot
het Werk te ontzeggen.
23.7. Zonder schriftelijke toestemming van ESD is het de Opdrachtnemer niet toegestaan om
het Werk geheel of ten dele in (onder)aanneming uit te besteden aan derden,
werknemers in te lenen of het Werk geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een of
meer zzp’ers. In het geval waarin ESD toestemming verleent, is de Opdrachtnemer
gehouden de bepalingen waaronder de Overeenkomst is aangegaan (daaronder
begrepen derhalve de Inkoopvoorwaarden) van toepassing te verklaren op de
rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde derde.
Ingeval ESD toestemming verleent, is de Opdrachtnemer verplicht om daarbij gebruik te
maken van storting op een G-rekening, behoudens indien ESD schriftelijk aangeeft dat
daarvan geen gebruik hoeft te worden gemaakt. Bij inschakeling van derden blijft
Opdrachtnemer jegens ESD ten volle verantwoordelijk voor het Werk.
23.8. De Opdrachtnemer dient zich bij uitvoering van de Overeenkomst te houden aan
geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), de
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de identificatieplicht (Wid), alsmede de
van toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft gemaakt in individuele
arbeidsovereenkomsten. De Opdrachtnemer dient, met in achtneming van het bepaalde
in het vorige lid, bij inschakeling van derden, onderaannemers of ondernemingen die
arbeidskrachten ter beschikking stellen, te bedingen dat zij gehouden zijn tot naleving
van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en alle afspraken
die gemaakt zijn in de individuele arbeidsovereenkomsten. De Opdrachtnemer is
gehouden tevens te bedingen dat ook deze derden vervolgens bedoelde verplichtingen
onverkort opleggen aan alle derden met wie zij op hun beurt contracten aangaan.
23.9. De Opdrachtnemer garandeert uitsluitend met legaal in Nederland verblijvende
personen, in het bezit van de benodigde werkvergunningen e.d. de opgedragen
werkzaamheden te verrichten. In verband hiermee garandeert de Opdrachtnemer mede
namens ESD de identiteit vast te stellen van alle, in verband met de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden, aanwezige vreemdelingen als bedoeld in art. 15 van de
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De
Opdrachtnemer bewaart mede namens ESD kopieën van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in art. 5 van de Wav tot ten minste de wettelijke termijn na het
einde van het kalenderjaar waarin de oplevering heeft plaatsgevonden.

23.10. Is de Opdrachtnemer lid van een onderling waarborgfonds, dan zorgt zij voor afgifte van
een bewijs van vrijwaring.
23.11. De Overeenkomst wordt zowel in de administratie van ESD als die van de
Opdrachtnemer vermeld onder een door ESD toe te kennen uniek nummer.
24.

G-rekening, facturen en eindafrekening

24.1. Een door de Opdrachtnemer in te dienen factuur dient te voldoen aan de eisen die de
Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt. De Opdrachtnemer moet, naast de in deze
wettelijke bepaling opgenomen eisen, op de factuur in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
 het unieke nummer (conform artikel 6.10) en de datum van afsluiten van de
Overeenkomst;
 de naam van het Werk en de plaats waar het Werk is verricht;
 het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;
 de volgens artikel 24.4 en 24.5 vastgestelde percentages.
24.2. De Opdrachtnemer dient uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk gereed is
gemeld (conform artikel 31) haar eindafrekening bij ESD in te dienen. Onverminderd de
in de Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden overeengekomen betalingstermijn is
ESD nimmer gehouden enige factuur en/of de eindafrekening te voldoen voordat het
Werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, geldt als opgeleverd.
24.3. ESD is gerechtigd de bedragen aan omzetbelasting, loonbelasting, premies
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en/of eventueel daarover in
rekening gebrachte rente en boeten, in te houden op de betalingen aan de
Opdrachtnemer en te storten op een G-rekening. In deze gevallen is ESD door betaling
hiervan tegenover de Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
24.4. De Opdrachtnemer bepaalt, afhankelijk van het soort Werk dat verricht wordt, de hoogte
van het loonkostenbestanddeel welk is opgenomen in het factuurbedrag. De hoogte van
het loonkostenbestanddeel wordt in percentage uitgedrukt.
24.5. De over het loonbestanddeel, genoemd in het vorige artikellid, verschuldigde
percentages loonbelastingpremies, volksverzekeringen en sociale premies bedragen
totaal 40%. Blijkt gedurende de looptijd van het werk dat de vastgestelde percentages
loonbelasting en sociale premies te laag zijn, dan wordt bij storting alsnog van de juiste
percentages uitgegaan. Worden (al dan niet bij afzonderlijke overeenkomst)
aanvullende afspraken omtrent meerwerk gemaakt, dan gelden daarvoor onverkort
dezelfde percentages.
24.6. De overdraagbaarheid van vorderingen die betrekking hebben op het in de
aanneemsom begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale premies, en waarvoor
ESD ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, en de overige
bevoegdheid deze vordering te bezwaren en/of te vervreemden is - ook in
goederenrechtelijke zin - uitgesloten als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW. Voor het overige
is cessie, verpanding of overdraagbaarheid anderszins van de vorderingen die
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst heeft, onderworpen aan voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van ESD.
24.7. In de situatie waarin de belastingdienst ESD ter zake van het Werk aansprakelijk stelt of
een kennisgeving hiertoe heeft afgegeven, is ESD bevoegd het daarin vermelde bedrag
te compenseren met de ter zake van het Werk aan de Opdrachtnemer verschuldigde
aanneemsom.
24.8. ESD is bevoegd uit eigen beweging de belastingdienst te verzoeken het bedrag
waarvoor zij mogelijk aansprakelijk is, vast te stellen.
24.9. ESD heeft het recht haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting(en)
op te schorten op het moment waarop ESD een kennisgeving van de Belastingdienst
heeft ontvangen, waaruit blijkt dat deze het voornemen heeft om ter zake van het Werk
ESD aansprakelijk te stellen.
24.10. De Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van haar eventuele opschortings-,
retentie- of verrekeningsrechten.
24.11. Opdrachtnemer heeft geen recht op regres als bedoeld in artikel 55 en 56 van de
Invorderingswet 1990 ter zake van het Werk.
25.

Zelfstandigen zonder personeel

25.1. Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht – met toestemming van
ESD – gebruik maakt van de inzet van zzp’ers, en ESD en de Opdrachtnemer bij het
bepalen van het te storten percentage op de G-rekening als bedoeld in het vorige artikel
met deze inzet van zzp’ers rekening houden, dan geldt het bepaalde in dit artikel:
a. Het is Opdrachtnemer – behoudens de situatie zoals beschreven onder sub b – voor
de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend toegestaan gebruik te maken van
de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) indien ESD daarvoor tevoren
schriftelijk toestemming heeft gegeven en indien de gesloten overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en deze zzp’er door de Belastingdienst is beoordeeld met het oog
op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, en uit deze beoordeling blijkt
dat de arbeidsrelatie niet wordt aangemerkt als een dienstbetrekking en dat de
fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden buiten toepassing
zijn verklaard.
b. Indien de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de zzp’er niet door de
Belastingdienst is beoordeeld met het oog op de Wet deregulering beoordeling
arbeidsrelaties, is het Opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden
uitsluitend toegestaan gebruik te maken van de inzet van zzp’ers indien:
- ESD daarvoor tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven; en
- Opdrachtnemer zelfstandig de arbeidsrelatie heeft beoordeeld en uit deze
beoordeling blijkt dat de arbeidsrelatie niet wordt aangemerkt als een
dienstbetrekking; en
- in de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de zzp’er de fictieve
dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden buiten toepassing zijn
verklaard.
c. Opdrachtnemer en de zzp’er ondertekenen een verklaring dat de zzp’er handelt
volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst zoals bedoeld in
sub a, dan wel dat Opdrachtnemer en de zzp’er handelen conform de voorwaarden
als bedoeld in sub b. Deze ondertekende verklaring wordt uiterlijk op het moment dat
de zzp’er aanvangt met zijn werkzaamheden aan ESD verstrekt, tezamen met een
afschrift van de overeenkomst en de beoordeling zoals bedoeld in sub a en b.
d. Gedurende de arbeidsrelatie verplichten Opdrachtnemer en de zzp’er zich te houden
aan en te werken volgens de bepalingen zoals opgenomen in de sub a dan wel sub
b genoemde overeenkomst.
e. Opdrachtnemer bewaart de identiteitsgegevens van de zzp’er bij zijn administratie
(te weten de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het
BSN/sofinummer, de nationaliteit, het soort identiteitsbewijs, alsmede nummer en
geldigheidsduur van het identiteitsbewijs). Opdrachtnemer verstrekt de hiervoor
genoemde identiteitsgegevens aan ESD uiterlijk op het moment dat de zzp’er
aanvangt met zijn werkzaamheden.
f. Waar in dit artikel gesproken wordt over Opdrachtnemer wordt tevens bedoeld alle
eventuele onder-opdrachtnemers die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
werkzaamheden worden ingezet.

26.

Meer- en minderwerk

26.1. Indien de Opdrachtnemer constateert dat de in de werkomschrijving aangegeven
werkzaamheden niet toereikend zijn om de gewenste kwaliteit te bereiken, dan wel
indien het gewenste resultaat minder inzet van middelen vraagt dan in de
werkomschrijving was voorzien, dient zij dat direct aan ESD te melden.
26.2. Na de melding van de Opdrachtnemer als bedoeld in het vorige artikellid geeft ESD aan
of sprake kan zijn van een meer- c.q. minderwerkopdracht, doordat voor de gewenste
kwaliteit meer of minder werkzaamheden c.q. middelen vereist zijn. Indien sprake is van
een meer- c.q. minderwerkopdracht worden eventuele kostenconsequenties door
Partijen besproken. De meer- of minderwerkopdracht wordt door ESD schriftelijk
bevestigd.

e) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te hebben gesloten waarbij zijn
beroepsaansprakelijkheid is verzekerd tot minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis;
30.3. Tenzij bij Overeenkomst afwijkend overeengekomen, dienen de polissen van de in het
vorige lid genoemde verzekeringen aan de volgende eisen te voldoen:
a) ESD dient als opdrachtgever als medeverzekerde te worden genoemd;
b) de verzekering dient een primaire dekking te bieden (een beroep op eventueel
elders gesloten verzekeringen is niet toegestaan).
30.4. Opdrachtnemer is verplicht desgevraagd een kopie van de betreffende polissen en/of
de betalingsbewijzen aan ESD te overhandigen.
31.

Oplevering en onderhoudstermijn

26.3. In geval van meer- of minderwerk dient de daarop betrekking hebbende factuur
vergezeld te gaan van de in het vorige artikellid bedoelde bevestiging.

31.1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het Werk gereed zal zijn, nodigt de
Opdrachtnemer ESD schriftelijk of elektronisch uit om tot opneming over te gaan.

27.

31.2. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats. Indien het Werk gereed is, leggen
Partijen dit schriftelijk vast, met vermelding van geconstateerde tekortkomingen. Deze
tekortkomingen zullen door de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Arbeidsomstandigheden

27.1. De Opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van het Werk gehouden alle hem
ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit (besluit
van 15 januari 1997, Staatsblad 1997, 60) en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee
samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct
na te komen. De Opdrachtnemer vrijwaart ESD tegen aanspraken van derden die
verband houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van deze
verplichtingen.
27.2. Elk jaar dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de door hem op basis van artikel 5
van de Arbeidsomstandighedenwet op te stellen algemene risico-inventarisatie en evaluatie van bedrijfseigen activiteiten (BRIE) mede is afgestemd op de uit het contract
voortvloeiende werkzaamheden en daarin verwoorde rechten en verplichtingen. De
Opdrachtnemer is gehouden dit aantonen door:
 het ter hand te stellen aan ESD van deze BRIE, en
 het overleggen van een Veiligheids Certificaat Aannemers (VCA) waarop de
werkzaamheden uit het contract vermeld staan, en
 het overleggen van een verklaring van een gecertificeerde Arbodienst, waarin zij
verklaard dat de Opdrachtnemer zijn BRIE mede heeft afgestemd op de
werkzaamheden uit het contract.
De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de in de BRIE
en/of VCA aangegeven procedures en werkwijzen.
27.3. Wanneer in verband met het Werk een veiligheids-, gezondheids- en milieuplan en/of
een veiligheids-, gezondheids- en milieudossier(VGM) moeten worden opgesteld, dan
wel coördinatoren uitvoeringsfase moeten worden aangewezen, zal zulks in de
werkbeschrijving worden aangegeven.
27.4. Wanneer sprake is van een veiligheids-, gezondheids- en milieuplan (VGM) zal de
Opdrachtnemer instaan voor de tijdige, een correcte en volledige uitvoering daarvan.
27.5. Wanneer sprake is van de aanwijzing van een coördinator uitvoeringsfase, en de
aanwijzing daarvan wordt opgedragen aan de Opdrachtnemer, zal deze ervoor instaan,
dat de door de aangestelde coördinator(en) uit te voeren taken, zoals omschreven in
artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, tijdig, correct en volledig zullen
worden uitgevoerd.
27.6. Indien de Opdrachtnemer of coördinator uitvoeringsfase tijdens de werkzaamheden
bijzondere risico's of bouwkundige en technische kenmerken signaleert, die voor de
veiligheid en gezondheid van werknemers bij toekomstige onderhoudswerkzaamheden
van belang zijn, die afwijken van de risico's of kenmerken aangegeven in de opdracht,
dient hij deze schriftelijk te melden aan de ESD. Deze melding is te beschouwen als
VGM-dossier uitvoeringsfase.
28.

Audit

28.1. ESD heeft te allen tijde het recht om te (laten) controleren of wet- en regelgeving, de
Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden door Opdrachtnemer wordt nageleefd en
of een door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde deze naleeft. De Opdrachtnemer
verleent in redelijkheid haar medewerking aan een audit door of namens ESD en draagt
er zorg voor dat een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde ook medewerking
verleent.
28.2. Inspectie of goedkeuring door ESD ontslaat de Opdrachtnemer nimmer van enige
garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit wet- en regelgeving, de
Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden.
29.

31.4. Tot de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van
Opdrachtnemer. Oplevering en (goed)keuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van
garantie en/of aansprakelijkheid.
31.5. De onderhoudstermijn voor het Werk voor de Opdrachtnemer is ten minste twaalf
maanden gerekend vanaf het moment van oplevering, tenzij bij Overeenkomst anders is
overeengekomen. Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft met de nakoming van de
onderhoudsverplichting is ESD gerechtigd de nodige herstellingen of vervangingen te
doen uitvoeren voor rekening van de Opdrachtnemer.
C.

INHUUR

32.

Toepasselijkheid

32.1. Onderdeel C (“INHUUR”) is van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
Overeenkomsten met betrekking tot het inhuren van (bemand) materieel.
32.2. Onderdeel A (“ALGEMEEN”) en Onderdeel B (“ (ONDER)AANNEMING VAN WERK”)
zijn onverkort van toepassing op inhuur door ESD, tenzij hiervan in Onderdeel C of bij
Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.
33.

Aanvang, einde en annulering huur

33.1. De (in)huur vangt aan op de datum en het tijdstip zoals in de Overeenkomst is bepaald,
bij gebreke waarvan de huur aanvangt op het moment waarop het gehuurde aan ESD
ter beschikking is gesteld door middel van levering af bedrijf (op het moment dat het
gehuurde aan ESD ter beschikking is gesteld) of levering op een andere locatie (op het
moment van plaatsing c.q. aflading door de Opdrachtnemer).
33.2. De huur eindigt op de datum en het tijdstip zoals in de Overeenkomst is bepaald, bij
gebreke waarvan de huur eindigt op het moment waarop het gehuurde aan de
Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld door middel van een verzoek tot ophalen
door ESD of aflevering van het gehuurde aan de Opdrachtnemer door ESD.
33.3. Indien een huurperiode is overeengekomen dan kan deze eenzijdig door ESD
schriftelijk worden verlengd voor het verstrijken van de oorspronkelijke huurtermijn.
33.4. ESD heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch kosteloos te annuleren
tot uiterlijk drie (3) dagen voor aanvangsdatum van de huur(periode), zonder enige
vergoeding, kosten en/of schadevergoeding verschuldigd te worden.
34.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

34.1. De Opdrachtnemer garandeert dat zij volledig beschikkingsbevoegd is over het
gehuurde, het gehuurde niet heeft verhuurd of in gebruik heeft gegeven aan een derde
en dat het object niet met een beperkt recht is bezwaard.
34.2. De Opdrachtnemer garandeert dat het gehuurde bedrijfsklaar en in goede staat van
onderhoud is, alsmede voldoet aan alle bij of krachtens de wet gestelde voorschriften,
in het bijzonder aan voorschriften gesteld in verband met de veiligheid.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

29.1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die ESD, haar personeel en/of
door haar ingeschakelde derden lijdt/lijden als gevolg van enige tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer en voor schade die de
Opdrachtnemer toebrengt aan (andere) werken en eigendommen van ESD en derden
(waaronder, maar daartoe niet beperkt, het (ingehuurde) personeel van ESD).
29.2. Indien aan ESD (en/of andere partijen in de bedrijfskolom) uit hoofde van het
overtreden of niet naleven van wet- en regelgeving door de Opdrachtnemer een
naheffing, sanctie en/of boete wordt opgelegd, is ESD gerechtigd de daaruit
voortvloeiende schade op de Opdrachtnemer te verhalen dan wel deze schade te
verrekenen. Onder schade wordt in ieder geval verstaan, maar is daartoe niet beperkt:
(bestuursrechtelijke) boetes, sancties, dwangsommen, loon(heffingen), overige
(na)heffingen gevolgschade, alsmede schade als gevolg van stillegging van het werk.
29.3. Onverminderd het overigens in deze Inkoopvoorwaarden bepaalde, vrijwaart de
Opdrachtnemer ESD volledig, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor:
 aanspraken van derden, waaronder (ingeleende) werknemers van de
Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer voor het Werk ingeschakelde derden, tot
vergoeding van schade;
 naheffingen, sancties en of boetes als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
30.

31.3. Het opvragen door ESD van de factuurgegevens bij de Opdrachtnemer en/of de
voldoening van de eindfactuur geldt nimmer als aanvaarding/goedkeuring van het werk
en/of oplevering van het werk of het betreffende gedeelte.

Verzekeringen

30.1. De Opdrachtnemer dient haar aansprakelijkheid, mede ten behoeve van ESD, te
verzekeren, zonder dat in de polisvoorwaarden of anderszins een verwijzing, exceptie,
afwenteling of vorm van regres voorkomt jegens ESD of andere bij het Werk betrokken
partijen. In geval van schade en of kosten is het eigen risico voor rekening van
Opdrachtnemer.
30.2. In aanvulling op artikel 12 van deze Inkoopvoorwaarden en tenzij bij Overeenkomst
afwijkend overeengekomen en/of op de Opdrachtnemer niet van toepassing, zulks ter
bepaling van ESD, is de Opdrachtnemer ten minste verplicht om gedurende de
Overeenkomst:
a) het door haar ingezette materieel te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor zowel
materiële schade als voor schade aan personen, inclusief de daaruit voortvloeiende
schade ontstaan door of verband houdend met het gebruik van het materieel;
b) voor materieel dat als motorvoertuig kan worden aangemerkt een
verzekeringsdekking in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) af te sluiten overeenkomstig
minimaal de wettelijke eisen;
c) over een arbeidsongeschiktheidsverzekering te beschikken;
d) een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (A.V.B.) af te hebben gesloten
met een minimale dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis inclusief dekking voor
werkgeversaansprakelijkheid;

34.3. Indien het gehuurde bemand is, garandeert de Opdrachtnemer dat de bediener van het
gehuurde tot zodanige bediening bevoegd en vakbekwaam is en zich overigens
overeenkomstig de in dit artikel bedoelde regelingen en voorschriften gedraagt. De
Opdrachtnemer is gehouden deze vakbekwaamheid desgevraagd ten genoegen van
ESD aan te tonen.
34.4. De Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van ESD gebreken zoals storingen aan het
gehuurde kosteloos te verhelpen, tenzij deze storingen zijn toe te rekenen aan opzet of
bewuste roekeloosheid van ESD.
34.5. De Opdrachtnemer is verplicht om bij het einde van de huur(periode) het gehuurde bij
het ophalen, dan wel bij het afleveren, te inspecteren op schade en/of gebreken. Indien
de Opdrachtnemer niet terstond bij retournering van het gehuurde eventuele schade
en/of gebreken aan ESD schriftelijk meldt, wordt het gehuurde geacht in de
oorspronkelijke staat (behoudens normale slijtage) en zonder schade en/of gebreken te
zijn geretourneerd.
35.

Schade en diefstal

35.1. ESD zal gebreken in het gehuurde, dan wel geconstateerde schade of verlies daarvan,
aan de Opdrachtnemer melden.
35.2. De Opdrachtnemer zal het gehuurde indien er sprake is van een gebrek, schade of
verlies binnen een redelijke termijn (laten) repareren of vervangen. Indien de
Opdrachtnemer niet binnen de door ESD gestelde redelijke termijn overgaat tot
reparatie of vervanging dan is ESD gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk
te ontbinden. De Opdrachtnemer is alsdan aansprakelijk voor de als gevolg daarvan te
lijden schade/kosten van ESD, waaronder de (extra) kosten voor vervangende inhuur.
36.

Verzekering, risico en aansprakelijkheid

36.1. De Opdrachtnemer zal het gehuurde gedurende de duur van de Overeenkomst
verzekeren en verzekerd houden voor de wettelijke aansprakelijkheid voor
personenschade en zaakschade alsmede volledig casco verzekeren en verzekerd
houden tegen diefstal, beschadiging, brand, verlies en schade aan anderen.
36.2. Het gehuurde is en blijft gedurende de huur(periode) voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer, behoudens schade en verlies ontstaan door opzet en bewuste
roekeloosheid van een leidinggevende functionaris van ESD.
36.3. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingehuurde (al dan
niet door personeel van de Opdrachtnemer bemand) materieel en/of aan of bij ESD,
(ingehuurd) personeel van ESD en/of derden. De Opdrachtnemer vrijwaart ESD,
alsmede haar (ingehuurd) personeel, voor alle aanspraken ter zake.

